Suomen pyreneläiset ry syyskokous
Sunnuntai 17.11.2019 klo 12.00 HSKPn toimitila Taiteentekijäntie 7, Helsinki
Paikalla 13 henkilöä. (liite 1)

1. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tuulikki Tammiala-Salonen ja sihteeriksi Minna LavikainenSalo
2. Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; Satu Hattunen ja Juulia Lääperi, jotka voivat samalla
toimia ääntenlaskijoina.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytiin kokouksen työjärjestys pienin muutoksin kohtaan 7. Valitaan hallitukseen varajäsen
Jouko Lappin tilalle. Poistetaan Päivikki Tenhovuorin nimi erovuorosta. Yhdistyksen kotisivuilla
julkaistussa kokouskutsussa oli kaksi nimeä erovuoroisissa, mutta lehdessä oli oikein vain yksi
erovuoroinen.
5. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Tuulikki Tammiala-Salonen vuodelle 2020.
6. Valittiin hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle; Hanna Jäntti, Tanja Ahola, Anna-Maria
Vainionpää, Tanja Paasonen ja Satu Hattunen
7. Valittiin hallituksen varajäsen erovuoroisen tilalle Piret Byckling.
8. Valittiin kaksi tilintarkastajaa; Irma Liimatainen ja Seija Vikman, sekä heidän varamiehensä Raija
Johansson.
9. Vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienellä muutoksella vuodelle
2020. Pentuvälitys; Pentuvälitys toimii yhdistyksen kotisivujen kautta. Kasvattajilla on
mahdollisuus julkaista suunnittellut ja toteutuneet jalostusyhdistelmät yhdistyksen nettisivuilla.
(liite 2)

10. Vahvistettiin eri jäsenryhmien jäsenmaksut kalenterivuodelle 2020.
Varsinainen jäsen 30 euroa
Perhejäsen 15 euroa
Pentuejäsen 15 euroa
Liittymismaksu 10 euroa varsinaiselle jäsenelle. Muille jäsenyyden jatkaminen perhe- ja
pentuejäsenille on liittymismaksusta vapaa.
Tämä kohta tarkastettiin heti.

11. Valittiin edustajat ja heidän varahenkilöt kenneljärjestöjen kokouksiin vuodelle 2020.
SPKL: Marjo Laine-Vainio, Satu Hattunen, Ari Metso, Juulia Lääperi, Jenni Hautamäki
SAGI: Hanna Jäntti ja varalla Tanja Ahola
HSKP: Satu Hattunen ja varalle Tanja Paasonen
SSKY: Minna Lavikainen-Salo ja varalle Satu Hattunen

12. Hallituksella ei ollut esityksiä, eikä aloituksia vuosikokoukselle.
13. Jäsenistön tekemä esitys, joka on jätetty hallitukselle viimeistään 15. elokuuta.
Hyväksyttiin Tuulikki Tammiala-Salosen ehdotus ja pistelaskutaulukko näyttelykoirapistekilpailuun
sellaisenaan. Kokous evästi hallituksen selvittämään pistelaskua paimenten käyttöluokan osalta
esim. jatkossa huomioitaisiin paimenkoirien käyttöluokassa saama tulos vs. veteraani. (liite 3)
14. Palkittiin hallituksen jäsenistön ehdotusten pohjalta valitsemat ansioituneet harrastekoirat.
Koiria oli palkittavana yhteensä 11kpl, joista 7 oli pyreneittenpaimenkoiria ja 4
pyreneittenkoiria. (liite 4)
Juulia Salosen esille tuoma ehdotus terveystutkimisen määrärahojen uudelleen määrittämisestä,
että pyreneittenkoirien selkätutkimuksesta kaikkineen korvattaisiin 30€. Siten, että korvattaisiin 10
VA:sta, 10 LTV:stä ja 10 SP:sta. Asiasta keskusteltiin ja annettiin se seuraavalle hallitukselle
mietittäväksi.
Anna-Maria Vainionpää on tuonut sähköpostitse kokoukseen keskusteltavaksi oheisen aiheen;
Jäsenlehden tarkoitus. Asiasta keskusteltiin ja lehden tekoon tuli hyviä ehdotuksia mm. vakipalstoina
esimerkiksi seuraavia osioita: hallituksen terveiset ja näkymät, päätoimittajan nurkka, palstat
kilpailu-, näyttely-, luonnetesti- ym tuloksista tai ansioituneista koirista, ”Parrasvaloissa-palsta”.
Koska yhdistys on varsin jalostusorientoitunut lehdessä on hyvä avata jalostuksen kriteereitä ym
jalostukseen liittyvää; mitä haetaan, ongelmia, onnistumisia, miten meillä/muualla pyrtsejä
kasvatetaan, mitä kasvatuksessa painotetaan ja miksi jnejne.
Keskusteltiin luonteenjalostustarkastusprofiilista ja muista keskeneräisistä töistä. Puuttuvasta
jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmasta keskusteltiin ja todettiin sen kuuluvan syyskokouksessa
käsiteltäviin asioihin.
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